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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete                 

2009. november 16-án megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a 
Városháza 18-as számú helyiségében. 

 
Jelen vannak: Nagy József Attila elnök 
  Csömör Ágostonné elnökhelyettes 
  Janovics Ottilia kisebbségi önkormányzati képviselő 
 
Távol maradt: 
 Bakos János kisebbségi önkormányzati képviselő 
         
Meghívottak: 
Balogh Csilla jegyző,  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető.  
 
Nagy József Attila – elnök köszönti a megjelenteket, majd a Dévaványai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat ülését megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülésen résztvevő kisebbségi 
képviselők létszáma 3 fő. Az ülés határozatképes, mivel a testület tagjainak több mint a fele 
megjelent az ülésen. Tájékoztatja a testületet, hogy Bakos János kisebbségi önkormányzati 
képviselő bejelentette, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. 
Javaslatot tesz a napirendi pont megtárgyalására. 
 
Napirendi javaslat: 
 

1. Dévaványa Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetés ¾ éves   
teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2010. évi költségvetés 
koncepciójának megtárgyalása és véleményezése. 
Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 
2. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi 

költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2010. évi 
költségvetés  előzetes koncepciójának megtárgyalása és elfogadása. 

            Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
 

3. Bejelentések. 
 

Nagy József Attila – elnök: kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a napirendi 
javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 HATÁROZAT 
 22/2009. (XI. 16.) CKÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. 
november 16-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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1. Dévaványa Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetés ¾ éves   

teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2010. évi költségvetés 
koncepciójának megtárgyalása és véleményezése. 
Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

 
2. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi 

költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2010. évi 
költségvetés előzetes  koncepciójának megtárgyalása és elfogadása. 

            Előadó:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
 

3. Bejelentések. 
 

Felelős: - 
Határidő: - 

 
Nagy József Attila – elnök: A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi 
LXXVII. törvény 30/F. (2) bekezdése alapján a képviselő-testületnek a képviselők közül 
jegyzőkönyv hitelesítőt kell kijelölni, aki az elnökkel együtt a jegyzőkönyvet aláírja. 
Janovics Ottilia kisebbségi önkormányzati képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki 
ennek a feladatnak eleget tud tenni bármikor. 
 
Nagy József Attila – elnök: Megkérdezi Janovics Ottilia képviselőt, hogy elfogadja-e a 
megbízatást. 
 
Janovics Ottilia - kisebbségi önkormányzati képviselő: Megköszöni a bizalmat és 
elfogadja a megbízatást. 
 
Nagy József Attila – elnök: Szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki egyetért 
Janovics Ottilia megbízásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 HATÁROZAT 
 23/2009. (XI. 16.) CKÖ Kt.hat. 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Janovics Ottília 
kisebbségi önkormányzati képviselőt a testületi ülésről készült jegyzőkönyv 
hitelesítőjének jelöli ki. 
 
Felelős: - 
Határidő: -  
 
 

       1. Napirendi pont: Dévaványa Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetés ¾ éves   
teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2010. évi költségvetés koncepciójának megtárgyalása 
és véleményezése. 
 
Nagy József Attila - elnök rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely Dévaványa 
Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2010. 
évi költségvetés koncepciójának megtárgyalása és véleményezése 
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Az elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólása, 
tegye meg. 
Nagy József Attila - elnök megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 
irodavezetőnek. 
 
Szűcsné Horváth Margit – gazdálkodási irodavezető a kisebbségi önkormányzat képviselő-
testületét, hogy a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat feladata, hogy a Városi 
Önkormányzat 2010. évi költségvetés előzetes koncepcióját véleményezze.  
A Városi Önkormányzatnak a megszorító intézkedések szinten tartása a cél, hogy minden 
területen érvényesüljön a meghatározott gazdálkodás, hogy a költségvetés alapján biztosítani 
a települési önkormányzata működését. A betervezett feladatok megfelelő szinten ellátásra 
kerüljenek. 
Kéri a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét, hogy véleményezze a települési 
önkormányzat 2009. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót és a 2010. évi 
költségvetés előzetes koncepcióját. 
 
Nagy József Attila – elnök megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
tájékoztatását a Dévaványa Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről 
szóló tájékoztatót és a 2010. évi költségvetés előzetes koncepciójának ismertetését, szavazásra 
kéri a  képviselő-testület tagjait, aki  elfogadásra javasolja Dévaványa Városi Önkormányzat 
2009. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót, kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 24/2009. (XI. 16.) CKÖ Kt.hat. 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa 
Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló 
tájékoztatóban foglaltakkal egyetért és elfogadásra javasolja Dévaványa Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének. 

   
Felelős: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: - 

 
Nagy József Attila – elnök ismételten, szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki 
egyetért a  Dévaványa Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetés előzetes koncepciójával 
kapcsolatos elhangzottakkal, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 25/2009. (XI. 16.) CKÖ Kt.hat. 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa 
Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetés előzetes koncepciójában foglaltakkal 
egyetért és elfogadásra javasolja Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-
testületének. 
   
Felelős: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: - 
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2.Napirendi pont: Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés 
¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2010. évi költségvetés előzetes  koncepciójának 
megtárgyalása és elfogadása. 
 
Nagy József Attila - elnök rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványai Cigány Kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről 
szóló tájékoztató és a 2010. évi költségvetés előzetes koncepciójának megtárgyalása és 
elfogadása 
 
Nagy József Attila - elnök megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 
irodavezetőnek. 
 
Szűcsné Horváth Margit –  gazdálkodási irodavezető a kisebbségi önkormányzatnak meg 
kell tárgyalnia a 2009. évi költségvetésének ¾ éves felhasználását, illetve teljesítését. A 
Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének előzetes 
koncepcióját.  
 Tájékoztatja a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét, hogy a bevétel növekedésének 
indoka, hogy a feladatarányos támogatás pályázaton 99.000,-Ft-ot nyert a kisebbségi 
önkormányzat, ezentúl még 2008. évről képződött pénzmaradvány 36.000,-Ft, amely szintén 
növelte a bevételt. A teljesített bevétel ¾  évi pénzfogalomban 426.000,-Ft. 
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege 379.000,-Ft, a dologi 
kiadás 11.000,-Ft. 
A kisebbségi önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló 
beszámoló tárgyalásakor megfogalmazódott az a 2009. évi rendezvénytervre való 
hivatkozással, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi keretet mire használja fel a kisebbségi 
önkormányzat, mivel a 2009. évre tervezett rendezvények egy részének határideje lejárt. 
A kisebbségi önkormányzat döntött arról, hogy az év hátralévő részében a betervezett 
programokat megtartja, úgymint a mikulás és fenyőünnep. 
Az év végi betervezett ajándékcsomagok, rendezvények forrása biztosított. Kéri, hogy a 2009. 
évi költségvetés ¾ teljesítéséről szóló tájékoztatót a kisebbségi önkormányzat 426.000,-Ft 
bevétellel, valamint 390.000,-Ft kiadással fogadja el. 
Tájékoztatja a kisebbségi önkormányzatot a 2010. évi költségvetés előzetes koncepciójához a 
Magyar Köztársaság 2010. évi törvényjavaslata áll rendelkezésre, amit irányelvként lehet 
használni, ilyen bázis adatokra épül a kisebbségi önkormányzat koncepciójának kidolgozása. 
Át kell tekinteni 2010. évi feladatokat és ahhoz kell elkészíteni és átgondolni a kisebbségi 
önkormányzat 2010. évre vonatkozó program és rendezvénytervét, a várható feladatokat és 
bevételi forrásait, hogy a feladatalapú támogatás iránti pályázatát megfelelően tudja 
elkészíteni. 
 2010. évre vonatkozó feladat, hogy már 2009. december 1. napjáig kell benyújtani a 
feladatalapú támogatásra vonatkozó pályázatot, készülni kell arra, hogy 2010. évben is  
plusszforráshoz jusson a kisebbségi önkormányzat.  A 2010. évi költségvetés előzetes 
koncepciója a rendelkezésre álló ismert adatok alapján lett elkészítve. A Magyar Köztársaság 
2010. évi költségvetése elfogadásra és kihirdetésre kerül, akkor a költségvetés átdolgozásra 
kerül. A személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok 2010. évre várható 
pénzforgalmi hatása 585.000,-Ft, készlet beszerzésre 2010. évben ebből az összegből nem jut, 
mivel csak az általános támogatással lehet még számolni, ami 555.000,-Ft. Az általános 
működési kiadásra a 2009. évi mértékkel lett számolva a koncepcióban. 
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi program tervezete alapján a 
költségvetési hiány 710.000,-Ft. Javasolja, hogy a kisebbségi önkormányzat 2010. évi 



 5

költségvetésére vonatkozó főbb alapelvei legyenek a kisebbségi önkormányzat működési 
feladatainak és feltételeinek meghatározása, a személyi juttatások és dologi kiadások 
növelése, illetve csökkentése a lehetőségekhez mérte, a 2010. évi program tervezet 
átgondolása és a programok rangsorolása, továbbá a pályázati lehetőségek teljes kihasználása. 
A 2010. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében szükséges a javasolt 
alapelvek figyelembe vétele. 
 
Nagy József Attila – elnök megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
tájékoztatását a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés ¾ éves 
teljesítéséről szóló tájékoztatót és a 2010. évi költségvetés előzetes koncepciójának 
ismertetését , szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Dévaványai Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatóban 
elhangzottakkal, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 26/2009. (XI. 16.) CKÖ Kt.hat. 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi 
költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót  
426.000,-Ft teljesített bevétellel 
390.000,-Ft teljesített kiadással elfogadja 
Felelős: - 
Határidő: -  
 

Nagy József Attila – elnök ismételten, szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki 
egyetért a  Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés előzetes 
koncepciójával kapcsolatos elhangzottakkal, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 27/2009. (XI. 16.) CKÖ Kt.hat. 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciót jóváhagyólag elfogadja. 
A képviselő-testület megbízza a hivatal gazdálkodási irodáját a költségvetési 
koncepció átdolgozásával, a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében. 
 
Felelős:  Nagy József Attila CKÖ elnöke 

    Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: 

 
3. Napirendi pont: Bejelentések. 
 
Nagy József Attila – elnök rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, a 
bejelentésekre, kéri akinek van hozzászólása, illetve bejelentése a napirenddel kapcsolatban, 
tegye meg. Köszönti az ülésen megjelent kisebbségi lakosságot, kérdezi a jelenlévőket, hogy a 
2009. évi elfogadott program szerint megtartásra kerüljenek- e a december hónapra 
betervezett programok, a mikulás napi rendezvény és a 2009. december 26. napjára tervezett 
bál. 
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 Megkéri Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőt, tájékoztassa a jelenlévőket, 
hogy a rendezvények lebonyolítására mennyi pénzügyi keret áll rendelkezésére a kisebbségi 
önkormányzatnak. 
 
Szűcsné Horváth Margit –  gazdálkodási irodavezető tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 
kisebbségi önkormányzatnak 195.000-Ft áll rendelkezésre a rendezvények megtartására, 
továbbá kérdezi, hogy szabályozva van-e, hogy milyen célra lehet felhasználni pénzügyi 
keretet.  
 
Nagy József Attila – elnök nincs meghatározva, hogy mire lehet felhasználni a meglévő 
pénzügyi keretet, a döntésük szerint használhatják fel a keretet. Mikulás napra                       
50.000,-Ft - 70.000,-Ft-ot javasol felhasználni, kérdezi további, hogy a még megmaradó 
összeget mire költség, javaslatot kér a jelenlévőktől. 
 
Pólya István – kisebbségi lakos kérdezi, hogy a rendelkezésre álló összegből a kisebbségi 
önkormányzat milyen kulturális eseményt kíván megtartani. 
 
Nagy József Attila – elnök a 2009. december 26. napjára betervezett cigánybált szeretnék 
megtartani, mint ahogy az elfogadott 2009. évi programban is szerepel, tájékoztatja 
jelenlévőket, hogy neves előadóművészeket kerestek meg, de nekik már erre az időpontra van 
fellépésük és magas díjat  kérnek a szereplésükért. 
 
Pólya István – kisebbségi lakos javasolja, hogy a kisebbséghez tartozó családoknak 
karácsonyra ajándékcsomagot osszanak, a meg lévő pénzből, tartós élelmiszert vásároljon a 
kisebbségi önkormányzat. 
 
Csömör Ágostonné – elnökhelyettes kérdezi a jelen lévő kisebbségi lakosságot, hogy mit 
javasolnak, milyen rendezvény legyen megtartva. 
 
Faragó Lajosné – kisebbségi lakos kéri, hogy legyen úgy, mint 2008. évben volt, amikor a 
Romanapot tartották meg a Művelődési Ház udvarán, segíteni fog, ahogy akkor is megtette. 
 
Kovács Elemér – kisebbségi lakos a bál megtartását javasolja, hogy a romák együtt tudjanak 
szórakozni. 
Lakatos Gyöngyi- kisebbségi lakos a cigány bál megtartására kéri a kisebbségi 
önkormányzatot, mint ahogy a programjukban szerepel, kérdezi, hogy hol kerülne 
megrendezésre a bál. 
 
Nagy József Attila – elnök a településen több szervezetet megkeresett ez ügyben volt ahol 
már foglalt volt a helyiség ahol a bált meg lehetne tartani, másikba meg személy férne el a 
fellépőkkel együtt, az Általános Művelődési Központ Művelődési Házának nagyterme lenne a 
legalkalmasabb a rendezvény megtartására, a fellépők létszámát tekintve, a Mezőberényi 
Hagyományőrző Csoport vállalta a szereplést kb. 10 fő gyermekkel. 
Kéri az ülésen jelenlévő polgármester úr segítségét a terem használatban elrendezésében. 
 
Pap Tibor – polgármester valóban a Művelődési Ház nagyterme a megfelelő az esemény, a 
bál megtartására, felveszi a kapcsolatot az intézményvezetőjével, a bál megtartásával 
kapcsolatban. 
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Pólya István – kisebbségi lakos javasolja, hogy nagyobb értékű mikulás csomagot kapjanak 
a roma gyermekek, mint 2008. évben, és akkor nem lenne gond azzal, hogy mire költség a 
rendelkezésre álló összeget. 
 
Faragó Lajosné – kisebbségi lakos szeretné, ha megtartásra kerülne a betervezett cigánybál 
karácsonykor, 2008. évben megtartott romanapon nemcsak a kisebbséghez tarozók voltak 
jelen, hanem a település lakossága is, nagyon jól sikerült az a rendezvény. 
 
Nagy József Attila – elnök ismerteti, hogy a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
2009. évben is megtartja a Mikulásnapi rendezvényt. 
A rendezvényen résztvevő gyerekek édességet kapnak.(Mikuláscsomag) A rendezvény 
költsége várhatóan 50.000,-Ft., az édesség megvásárlásához. A vásárlását a költségvetésben 
meg lévő összegből valósítják meg. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Mikulásnapi rendezvény 
megtartásával és a gyermekek megajándékozásával, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 28/2009. (XI. 16.) CKÖ Kt.hat. 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évi 
költségvetéséből Mikulásnapi rendezvény megtartására és édesség vásárlására  
60.000,-Ft-ot használ fel. 

 
Felelős: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: 
 

Nagy József Attila – elnök ismerteti, hogy a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
2009. december 26. napján  a cigánybált tart  a 2009. évi elfogadott programja szerint. 
A rendezvény költsége várhatóan 135.000,-Ft. A  rendezvényt a költségvetésben meg lévő 
összegből valósítják meg. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a cigánybál megtartásával  kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 29/2009. (XI. 16.) CKÖ Kt.hat. 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évi 
költségvetéséből a 2009. december 26-ai cigánybál megtartására 135.000,-Ft-ot 
használ fel. 

 
Felelős: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: 

 
Nagy József Attila – elnök ismerteti a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat              
2010. évi programtervét, kéri akinek van hozzászólása, illetve bejelentése a napirenddel 
kapcsolatban, tegye meg. 
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Nagy József Attila – elnök megállapítja, hogy hozzászólás nem történt szavazásra,kéri a  
képviselő-testület tagjait, aki  elfogadásra javasolja a kisebbségi önkormányzat képviselő-
testületének  2010. évi programtervét, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatokat hozza: 
 

HATÁROZAT 
 30/2009. (XI. 16.) CKÖ Kt.hat. 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évre 
vonatkozó programtervét elfogadja. 
(Az elfogadott 2010. évi programterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Felelős: Nagy József Attila elnök 
Határidő: - 
 

Nagy József Attila – elnök ismerteti a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat              
2010. évben cigány nyelvi szakkör beindítását tervezik gyermekek részére hetente 2 órában,  
felkéri a cigány nyelvi szakkör vezetésére Janovics Ottília Dévaványa Kossuth u. 2. szám 
alatti lakost. Aki a szakkör vezetéséért havi 10.000,-Ft megbízási díjban részesülne, kéri 
akinek van hozzászólása, illetve bejelentése a napirenddel kapcsolatban, tegye meg. 
 
Pólya István – kisebbségi lakos helyesnek tartja a cigány nyelvi szakkör beindítását,  sajnos 
a felnőttek sem beszélik már igazán lovári nyelvet. 
 
Nagy József Attila – elnök megállapítja, hogy a bejelentéssel kapcsolatban több  hozzászólás 
a jelenlévők részéről nem merült fel,szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki  
elfogadásra javasolja a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének a cigány nyelvi 
szakkör beindítását és Janovics Ottília megbízását a szakkör megtartására, valamint részére a 
havi 10.000,-Ft megbízási díj megállapítását  kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 2 igen, szavazattal, 1 tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 31/2009. (XI. 16.) CKÖ Kt.hat. 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évben 
cigány nyelvi szakkör beindítja gyermekek részére. 
Megbízza Janovics Ottila Dévavána Kossuth u. 2. szám alatti lakost, a nyelvi szakkör 
vezetésével és részére havi 10.000,-Ft megbízási díjat állapít meg 2010. január 1-től. 
 
Felelős: Nagy József Attila elnök 

   Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő: 
   

Nagy József Attila – elnök tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kisebbségi 
önkormányzat 2010. évre vonatkozón feladatarányos finanszírozás érdekében feladatlapú 
támogatás iránti pályázatot nyújt be a MÁK területileg illetékes regionális igazgatóságára, a 
MEH-nek címzetten 2009. december 1-ig, kéri akinek van hozzászólása, illetve bejelentése a 
pályázat benyújtásával kapcsolatban, tegye meg. 
Megállapítja, hogy a bejelentéssel kapcsolatban  hozzászólás a jelenlévők részéről nem merült 
fel,szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki  elfogadásra javasolja a kisebbségi 
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önkormányzat képviselő-testületének 2010. évre vonatkozón feladatarányos finanszírozás 
érdekében feladatlapú támogatás iránti pályázat benyújtását a MÁK területileg illetékes 
regionális igazgatóságára, a MEH –nek címzetten kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen, szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
 32/2009. (XI. 16.) CKÖ Kt.hat. 

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évre 
vonatkozóan feladatarányos finanszírozás érdekében feladatalapú támogatás iránti 
pályázatát benyújtja. 
 
Felelős: Nagy József Attila elnök    
Határidő: 2009. december 1. 
 

Nagy József Attila – elnök: Megkérdezi a jelenlévőket van-e még valakinek hozzászólása, 
bejelentése? 
Megállapítja, hogy több hozzászólás illetve bejelentés a képviselő-testület tagjai részéről nem 
merült fel, ezért, megköszöni az ülésen résztvevők munkáját, és az ülést bezárja. 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv kelt, mint az első oldalon. 
 
 
 
          Nagy József Attila 
           elnök 
Jegyzőkönyv hitelesítő: 
 
 
 
 
 
 Janovics Ottilia 
 kisebbségi önkormányzati képviselő 
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